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Update COVID-19 Zuidoost-Brabant 5 maart 2020

Sinds de eerste besmetting met COVID-19 (of in de volksmond het coronavirus) in Zuidoost-Brabant hebben we 
een aantal keer de burgmeesters geïnformeerd over de stand van zaken.

Vanaf nu zorgen we vanuit de crisisorganisatie van VRBZO en de GGD voor een periodieke update voor 
gemeenten. Dit bericht kan binnen de gemeentelijke organisaties breed gedeeld worden met medewerkers, 
raadsleden of anderen die behoefte hebben aan informatie.

Situatie besmettingen
Voor het landelijke beeld van het aantal besmettingen verwijzen we je naar https://www.rivm.nl/nieuws/actuele- 
informatie-over-coronavirus.

In de regio Zuidoost-Brabant zijn op dit moment (5 maart, 15.30 uur) 11 besmettingen bekend, in de gemeenten 
Eindhoven, Helmond , Best, Gemert-Bakel en Waalre.
Vanaf 6 maart geeft de GGD Brabant-Zuidoost één dagelijkse update op www.ggdbzo.nl. Op de website van het 
RIVM is een update te vinden over het aantal patiënten met het Coronavirus per gemeente (waar de patiënt 
woont).

Hoe zijn we in de regio op dit moment georganiseerd?
Vanwege de (dreiging van) een bovenlokale crisis is een Regionaal Beleidsteam (RBT) ingesteld. Dit om de 
situatie betreffende het coronavirus te monitoren en om in staat te zijn snel de benodigde besluiten te nemen. Het 
RBT wordt voorgezeten door de voorzitter van de veiligheidsregio, de heer Jorritsma. Ook de burgemeesters van 
gemeenten waarin een besmetting is, sluiten aan in het RBT. Het RBT richt zich op het:

» Monitoren en delen informatie tussen kolommen
» Beperken maatschappelijke effecten van uitbraak virus (vertalen landelijke leidraden naar regionale 

maatregelen)
» Vooruitdenken en voorbereiden op basis van scenario's 

Het Regionaal Beleidsteam wordt ondersteund door een operationeel team waarin onder andere de GHOR,
GGD, politie, brandweer, bevolkingszorg en defensie zijn vertegenwoordigd en door het crisisteam van de GGD 
onder voorzitterschap van de GGD.

Beleidsuitgangspunten
Op 4 maart is het Regionaal Beleidsteam bijeen geweest en zijn beleidsuitgangspunten vastgesteld voor de wijze 
waarop in deze regio tot nadere orde wordt gehandeld:

1. We erkennen het RIVM als de autoriteit op het gebied van infectieziektebestrijding en volgen de adviezen en 
richtlijnen van het RIVM op, ook wanneer deze wijzigen in de tijd.

2. We dragen bij aan het zijn van en uitstralen als één overheid. Zowel in de gelaagdheid van gemeenten, regio, 
land als in de breedte van overheidsorganisaties stralen we uniformiteit uit. We handelen en communiceren 
vanuit één kernboodschap en wijken hiervan slechts af in uitzonderlijke gevallen en met goede argumenten.

3. We bevorderen en stimuleren dat het maatschappelijk leven normaal doorgang vindt, tenzij . . . .
Indien er redenen zijn om af te wijken van deze beleidslijn stemmen we de keuze van afwijken vooraf af.
Redenen van afwijken van deze beleidslijn zie ik wanneer de continuïteit van het maatschappelijk leven in het 
geding komt, wanneer bovenmatig risico van verspreiding van het virus ontstaat of wanneer de veiligheid van 
hulpverlening en eigen personeel in gevaar komt.

Bij uitgangspunt 3 staat 'tenzij...'. Er komt op korte termijn volgen afwegingskaders die gemeenten kunnen helpen 
bij het beslissen over het nemen van maatregelen. Te denken valt aan een afwegingskader voor evenementen. 
Ook worden modelberichten voorbereid, handelingsperspectieven opgesteld en handreikingen ontwikkeld. 
Hierover volgt zo snel mogelijk een nader bericht.
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Uitgangspunten communicatie
In het RBT zijn een aantal uitgangspunten voor de communicatie bepaald:
- De landelijke informatie van het RIVM/Rijksoverheid is leidend en uitgangspunt bij alle communicatie. We 

verwijzen daarvoor naar https://www.riiksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.
- GGD Brabant-Zuidoost volgt de woordvoeringslijn die door GGD Nederland wordt voorgesteld.
- De toonzetting in de communicatie is eenduidig, feitelijk en communiceren als één overheid.
- De crisisorganisatie van VRBZO, de GGD en gemeenten werken samen op het gebied van communicatie. 

Ieder heeft binnen die samenwerking een eigen verantwoordelijkheid, maar we houden elkaar op de hoogte 
en stemmen zaken af.

Heb je vanuit de gemeente behoefte om te sparren over de communicatie? Laat het ons dan weten via
rcc.ot.bevolkingszorg@vrbzo.nl. Dan kunnen we dat regionaal organiseren.

Handig om te weten
- Heb je vragen die te maken hebben met de crisisorganisatie en de werkzaamheden van de GGD rondom het 

coronavirus en kun je je vraag nergens kwijt? Stel hem dan door een e-mail te sturen naar 
crisis2020@.vrbzo.nl. We zorgen er dan voor dat je vraag bij de persoon terecht komt, die je kan voorzien van 
een antwoord.

- Landelijk zijn er afspraken gemaakt over het verstrekken van NAW-gegevens van besmette inwoners. In het 
RBT van 6 maart worden de afspraken besproken en daarna in de loop van vrijdag met u gedeeld.


